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 مقدمه

از مقررات حقوقي كه مشتمل بر كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات اي عنوان مجموعهقانون آيين دادرسي كيفري به

درصدد رعايت و صيانت از ها، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي است، همزمان مقدماتي، نحوه رسيدگي

هاي . يكي از مباحث مهم در قلمرو قواعد آيين دادرسي كيفري موضوع قراراستديده و جامعه حقوق متهم، بزه

صورت خالصه مجموعه تصمياتي است كه مقام قضايي با هدف هاي تأمين كيفري به. قراراستتأمين كيفري 

منظور تضمين حقوق ز فرار و مخفي شدن وي و همچنين بهدسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري ا

ترين نوع كه التزام اين تصميمات از سادهد. كنديده براي جبران ضرر و زيان وي مطابق با ضوابط قانوني اتخاذ ميبزه

شود و در مواردي ممكن است در قالب بازداشت متهم كه شديدترين قرار ، شروع مياستبه حضور با قول شرف 

 1آيد، صادر گردد.تأميني به حساب مي

ده است قانونگذار مواد قانوني متعددي را در راستاي تبيين شاهميت و حساسيت قرار بازداشت موقت موجب 

يكي از ابعاد مهم اين قرار مربوط به تعيين حداكثر مدت زمان بازداشت موقت  بيني نمايد.ابعاد مختلف اين قرار پيش

كننده ميزان و مدت زمان قرار بازداشت ترين مستند قانوني تعيينين دادرسي كيفري مهمين آ( قانو242ماده ). است

طرح حاضر در قالب ماده واحده با هدف كاستن مدت زمان مقرر در اين ماده ارائه گريده شود. موقت محسوب مي

 شود. كه در اين گزارش به بررسي آن پرداخته مي شده

 

                                                                                       

 ( عبارتند از:1392( قانون آيين دادرسي كيفري )217هاي تأمين كيفري به استناد ماده )انواع قرار .1

  شرف قول با حضور به التزام( الف

  التزام وجه تعيين با حضور به التزام( ب

  شرف قول با قضايي حوزه از خروج عدم به التزام( پ

  التزام وجه تعيين با قضايي حوزه از خروج عدم به التزام( ت

  التزام وجه تعيين با انتظامي يا قضايي مرجع به انهماه يا هفتگي صورتبه خود اينوبه معرفي به التزام (ث

 محل از پرداخت تعهد خذا از پس و متهم موافقت با التزام،وجه تعيين با حضور به مسلح نيروهاي يا كشوري رسمي مستخدمان التزام( ج

  مربوط سازمان ازسوي آنان حقوق

 يا الكترونيكي تجهيزات با نظارت طريق از التزاموجه تعيين با متهم موافقت با شده تعيين اقامت محل يا منزل از خروج عدم به التزام (چ

  تجهيزات اين با نظارت بدون

  الكفالهوجه تعيين با كفيل خذا( ح

  غيرمنقول يا منقول مال بانكي، ضمانتنامه نقد، وجه از اعم وثيقه خذا( خ

 قانوني مقرر شرايط رعايت با موقت بازداشت( د
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 ارزيابي مفاد طرح

طرح اصالح موادي از قانون آيين »پيش از بررسي مفاد طرح، ذكر اين نكته الزم است كه با عنايت به اينكه در حال حاضر طرحي با عنوان 

لذا منطقي است كه  است( نيز ازجمله مواد مندرج در طرح مزبور 242و ماده ) استدر دستور كار كميسيون مربوطه  «دادرسي كيفري

باشد در ضمن طرح اصالح موادي از قانون مزبور مورد طرح حاضر كه صرفاً مشتمل بر اصالح يك ماده از قانون آيين دادرسي كيفري مي

« 2»اين طرح به استناد تبصره نداشته است و اي مربوطه در خصوص طرح مورد بحث مصوبه رو كميسيونبررسي قرار گيرد. ازهمين

در ، پيش از اتخاذ تصميم توسط كميسيون تخصصي درخصوص آن ( آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي142ماده )

 :استبل توجه در هر صورت در بررسي مفاد طرح حاضر نكات ذيل قا دستور كار صحن علني قرار گرفته است.

 كيفري دنيا ابتدا جرائم كشف و پرونده متهم تكميلهاي در اغلب سيستم»برخالف آنچه در مقدمه طرح آمده است كه:  .1

است. در سيستم  گونهشود و اين رويه اختصاص به جرم خاصي ندارد و در هر نوع جرمي اينمي شود سپس متهم فراخواندهمي

در نظام  ؛«كنندقضايي ايران رويه به شكل ديگري است و براي حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت مي

 عنوانبه را كسي اتهام، توجه براي كافي دليل بدون نبايد بازپرس ( قانون آيين دادرسي كيفري:168حسب مفاد ماده )قضايي ما 

 درجه تا انتظامي محكوميت موجب ماده اين مقررات از دارد: تخلفمي اين ماده مقرر همچنين تبصره .كند جلب يا و احضار متهم

 مئجرا مورد در مگر نيست، جايز موقت بازداشت قرار صدور قانون آيين دادرسي كيفري( 237همچنين مطابق ماده ) .است چهار

 كند.  داللت متهم به اتهام توجه بر كافي امارات و قرائن داليل، كه 1خاصي

مدت زمان قرار بازداشت موقت يا ساير قرارهاي منجر به قانون آيين دادرسي كيفري ( 242در حال حاضر مطابق ماده ) .2

 اند:ترتيب زير تفكيك شدهبازداشت براساس نوع و شدت جرم ارتكابي به

 .قانون آيين دادرسي كيفري  2(302ماده ) «ت»و  «پ»، «ب»، «الف»هاي در جرائم موضوع بند« دو ماه»الف( حداكثر تا 

 در ساير جرائم« يك ماه»ب( حداكثر تا 

ي تعقيب يا صدور كيفرخواست( در دادسرا وففوق چنانچه پرونده منتهي به تصميم نهايي )قرار منع يا موقهاي مهلت يپس از انقضا

باشد با ذكر علل  هبا اين حال چنانچه علل موجهي براي ابقاي قرار وجود داشت. است نشده باشد بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين

 .قرار وجود دارد. آخرين مهلت ممكن براي در بازداشت نگه داشتن متهم نيز به اين ترتيب مقرر شده است يمزبور امكان ابقا
                                                                                       

 در جرائم زير امكانپذير است:  ( قانون آيين دادرسي كيفري صدور قرار بازداشت صرفا237ًمطابق ماده ) .1

 ديه ثلث آنها ديه ميزان كه جسماني تماميت عليه عمدي جنايات و عضو قطع يا ابد حبس حيات، سلب آنها قانوني مجازات كه جرائمي (الف

 . است آن از بيش يا كامل

 . است باالتر و چهار درجه كه تعزيري مئجرا (ب

 . است باالتر و پنج درجه آنها قانوني مجازات كه كشور خارجي و داخلي امنيت عليه مئجرا (پ

 . شود انجام اسلحه نوع هر يا چاقو وسيلهبه كه اشخاص براي مزاحمت ايجاد و نماييقدرت تظاهر، و اطفال و بانوان اذيت و آزار و مزاحمت ايجاد (ت

 و نباشد ماده اين «ب» بند مشمول كهصورتي در مجعول سند از استفاده يا جعل امانت، در خيانت اختالس، ارتشا، كالهبرداري، سرقت، (ث

 .باشد مذكور مئجرا از يك هر ارتكاب علت به قطعي محكوميت سابقه فقره يك داراي متهم

 اين جرائم عبارتند از:  .2

  حيات سلب مجازات موجب مئجرا (الف

  ابد حبس موجب مئجرا (ب

  آن از بيش يا كامل ديه نصف ميزان با جسماني تماميت عليه عمدي جنايات يا عضو قطع مجازات موجب جرائم (پ

  باالتر و سه درجه تعزيري مجازات موجب جرائم (ت
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 الف( حداكثر دو سال براي جرائم مستوجب سلب حيات.

 رائم. ب( حداكثر يك سال در ساير ج

بيني شده است. با اين صورت كلي حداكثر مدت يك ماه براي كليه جرائم پيشدر طرح حاضر بدون تفكيك ميان جرائم به .3

حال در جرائم مستوجب قصاص و قطع عضو كامل و همچنين جرائم مستوجب اعدام در حدود، اين امكان را قائل شده است كه اين 

و حداكثر آنرا در جرائم مستوجب سلب حيات تا دو سال و در جرائم مستوجب د كرتمديد  مدت هر دو ماه در صورت وجود دليل

 بيني نموده است. قصاص عضو كامل تا يك سال پيش

تفاوت طرح اصالحي با ماده كنوني آن است كه در طرح اصالحي در غير از جرائم مستوجب  ترينتوان گفت مهممي درواقع

 آن براي يك بار، حداكثر تا دو ماه مجاز خواهد بود در حالي يسلب حيات يا قصاص عضو كامل، مدت بازداشت متهم با مالحظه ابقا

 داند.مي سال در صورت وجود علل موجه امكانپذير اين مهلت را تا يك قانون آيين دادرسي كيفري( كنوني 242كه ماده )

م داراي ئبراي جراازجمله فرانسه به اين ترتيب است كه؛ ها از منظر مطالعه تطبيقي مهلت بازداشت موقت در برخي از كشور .4

ـت سال حداكثر سه م داراي مجازات بيش از بيسـئتر از بيست سال مدت بازداشــت موقت حداكثر دو ســال و براي جرامجازات كم

مواد مخدر تا چهار سال و  م بســيار شــديد همچون تروريســمئمدت بازداشت موقت در قبال برخي جرا همچنين سال خواهد بود؛

 .باشدمي نيز قابل تمديد

بر خالف مفاد طرح مورد بحث براي بيان جرائم مستوجب قصاص يا جرائم موجب  قانون آيين دادرسي كيفري( فعلي 242در ماده ) .5

 رسد. مي نظرتر بهاستفاده شده است كه اين عبارت مناسب« جرائم موجب مجازات سلب حيات»مجازات اعدام در حدود، از عبارت كلي 

رسد منظور جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با مي نظرمبهم است. به« جرائم مستوجب قصاص عضو كامل»عبارت  .6

 ميزان ديه كامل باشد كه در اين صورت الزم است عبارت اصالح گردد تا ابهامي نداشته باشد. 

 باشد. دو تبصره ذيل اين ماده برخي ابهامات را مرتفع نموده است. در حاليمي ( فعلي از جهات ديگر داراي ابهام242ماده ) .7

 موجود بر ابهامات اين ماده افزوده است.هاي بلكه با حذف تبصره ،ابهامات بر طرف نشده استساير صالحي نه تنها كه در طرح ا

 

 گيرينتيجه

. اين ماده با حساسيت است ( در صدد تعيين حداكثر مدت قرار بازداشت موقت1392( قانون آيين دادرسي كيفري )242ماده )

است. طرح اصالحي بدون در نظر گرفتن  ردهكمتفاوتي را براي حداكثر مدت بازداشت تعيين هاي خاصي و با تفكيك در جرائم، مهلت

كه چنانچه گفته شد در  . در حالياست مقرر در ماده فعليهاي برخي جرائم و اهميت آنها در صدد كاستن از مهلتهاي پيچيدگي

رو و با توجه به برخي در تا چهار سال نيز ممكن است. ازاينبرخي كشورها امكان بازداشت موقت در جرائم تروريستي و مواد مخ

نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و آيين (142)ماده « 2»كه براساس تبصره شود طرح حاضر مي ابهامات ديگر اين طرح، پيشنهاد

جهت تخصصي در مورد آن در دستور صحن علني قرار گرفته است،  ربطي و اتخاذ تصميم توسط كميسيون ذيفي كارسپيش از بر

 كه در حال حاضر در كميسيون قضايي در دست بررسي« اصالح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري»تر در قالب طرح بررسي بيش

 .شودبه اين كميسيون ارجاع  است


